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وزیر دادگستری
تأکید کرد:

معاون سیاسی و امنیتی قوه قضاییه
در تربت جام:

برخورد قاطع
در انتظار گرانفروشان

ساختمان دادگستری تربت جام
در شأن دستگاه قضا نیست
ناظرگمرکاتخراسانرضوی:

تبادل نشدن کاال در
شمتیغ خواف به دلیل
مشکالتموجود
در افغانستان است
صفحه۱

مدیرعاملسازمانمردم
نهادانجمنراویانفتح
رضویخبرداد:
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مشهددریکقدمیوضعیتقرمز
افزایش بستری ها و کرونا مثبت ها ،وضعیت مشهد را  2روزه از زرد به نارنجی تغییر داد

نرخ تورم نقطه به نقطه
کاهشیافت
صفحه۱

نذر کتاب در مه والت

صفحه۱

صفحه۲

رئیس سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور:

سازماندهی 500راوی
دفاعمقدسدر استان

صدوراسنادمالکیت
تکبرگبهدفاتر
اسنادرسمیواگذار
میشود

صفحه۳

اهدای عضو فرد دچار
مرگ مغزی  ،نجات
بخش 6بیمار

صفحه۳

خوشحالی مردم از
بارش برف در قوچان
صفحه۲

صفحه۳

رئیسکمیسیونحقوقیشورا
اعالمکرد:

پیشبینیحضور 8میلیون
زائر نوروزی در مشهد

رئیسکمیسیونحقوقیونظارتامالک
وقراردادهایشورایشهرمشهدباتأکید
بر این که احتمال حضور هشــت میلیون
زائر در نوروز  1401وجــود دارد ،گفت:
ت های ماههای رجب،
همزمانی مناســب 
شعبان و عید نوروز ،تقاضای سفر زائران
داخلی و خارجی را افزایش میدهد و در
نوروز  1401شاهد حضور پرشور زائران
در مشــهد ،جهان شــهر برکــت و کرامت
هســتیم .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شــورا ،دائمی اظهار کرد :وظیفه شورای
شــهر فرایند تســهیل سازی اســتقبال از
مسافردرفرهنگمیزبانیاست؛همچنین
نیاز اســت نهادهای خدمت رسان ضمن
پیش بینی درست از میزان حضور زائران
نوروزی مشــهد در پســا کرونــا ،اقدامات
الزم از جمله آمادگی زائرســراهای ارزان
قیمت ،ایمنی سفر و رعایت پروتکلهای
بهداشتیبهدلیلکروناراانجامدهند.

فرماندهیگانحفاظتمحیط
زیستاستانباگالیهازکمبودها
اعالمکرد:

هر۱۷هزارهکتار،تنهایک
محیطبان!

فرمانــده یــگان حفاظت محیط زیســت
خراسان رضوی گفت  :این استان به طور
میانگین بــه ازای هر  ۱۷هــزار هکتار از
گســتره  ۱۱میلیون و  ۷۴۰هزار و ۶۵۹
هکتــاری خــود ،تنها یک نیــروی محیط
بان در اختیــار دارد .شــعبانی در گفت و
گو با ایرنا افزود :این محدودیت سازمان
حفاظت محیــط زیســت در برخی نقاط
خراسان رضوی شدیدتر است به طوری
که در بعضی شهرستانها برای حراست
از هر  ۲۵هزار هکتــار طبیعت ،تنها یک
محیطبان فعالیــت دارد .وی ادامه داد:
وضعیت محیط بانی خراسان رضوی در
حالی با چنین محدودیتی مواجه اســت
کــه بــر اســاس اســتانداردهای جهانی
هر محیطبان قادر به حراســت از هزار تا
3هزارهکتارازعرصههایمحیطزیست
طبیعیاست.

رئیسعلومپزشکی
تربتحیدریهخبرداد:

دستورویژه
برایانتقال زندان
مشهد
رئیس قــوه قضاییــه که هفتــم بهمن ماه
به همراه معاونان این قوه به مشــهد سفر
کرد ،طی سفر دو روزه خود ضمن دیدار
بــا مســئوالن و اقشــار مختلف مــردم به
رســیدگی به مشــکالت قضایی اســتان
پرداخت ...


عکس :میزان

دستگیریمتهمان
پرونده سرقت از طال
فروشی در خلیل آباد

در جریان سفر 2روزه
رئیس قوه قضاییه به
مشهدمطرحشد

صفحه۱

درجریانسفر 2روزهرئیسقوهقضاییهبهمشهدمطرحشد

دستور ویژه برای انتقال زندان مشهد

رئیــس قوه قضاییــه که هفتــم بهمن ماه بــه همراه
معاونــان ایــن قوه به مشــهد ســفر کرد ،طی ســفر
دو روزه خــود ضمــن دیــدار با مســئوالن و اقشــار
مختلف مــردم به رســیدگی به مشــکالت قضایی
استان پرداخت و در نشســت خبری پایانی خود از
صدور دستورات ویژه برای انتقال زندان مشهد به
خارج از شــهر خبر داد .به گــزارش «ایرنا» ،حجت
االسالم والمســلمین غالمحسین محسنی اژهای
روز جمعــه در جمعبنــدی ســفر دو روزه خــود و
معاونانش به استان خراسان رضوی گفت :در این
ســفر از زندان مشــهد بازدید شــد که بســیار مفید
بود ،ســاختمان هــای قدیمی مربوط بــه زندان ها
ی در مرکز شــهر وجود دارد که
یا مراکز دادگســتر 
برای مــردم و زیبایی شــهر مناســب نیســت و باید
به خارج از شــهر منتقل شــود ،لذا ایــن موضوع در
دســتور کار قرار گرفــت و دســتورات ویــژه در این
زمینه صادر شــد که شهرداری ها و اســتانداری از

آن حمایت خواهند کــرد تا این زندان هــا زودتر به
خارج از شــهر منتقل شــود .وی اظهار کرد۲۰۰ :
میلیارد تومان برای رفع مشکالت قضایی از جمله
برخی مشکالت اداری ،تامین تجهیزات و امکانات
و ســاختمان زندان ها در اســتان خراسان رضوی
اختصاص یافت .این مبلغ عالوه بر اعتبارات ملی
و جاری طی ســه ســال اختصاص خواهــد یافت تا
بخشی از مشکالت این مجموعه رفع شود ،برخی
ســاختمانهای زنــدان و پزشــکی قانونــی در این
استان از نظر مکان و تجهیزات نامناسب هستند و
برایمردممشکالتیایجادکردهاندکهامیدواریمبا
همتمسئوالناستانیاینمشکالترفعشود.وی
افزود :سفرهای اســتانی قوه قضاییه در سالهای
اخیر یــک روزه بــود اما به دلیــل اهمیت مشــهد و
خراســان رضوی و پذیرا بودن ســاالنه بیش از ۳۰
میلیون زائر و مسافر داخلی و خارجی ،این سفر دو
روزه شد تا بیشتر به اهداف خود برسیم.

ناظرگمرکاتخراسانرضوی:

تبادل نشدن کاال در شمتیغ خواف به دلیل مشکالت موجود
در افغانستان است
ناظــر گمــرکات خراســان رضــوی گفت :بــه دلیل
مشکالتی که در آن سوی مرز برای ریل و ساختمان
ایستگاه روزنک در افغانســتان به وجود آمده است،
فعالامکانتبادلکاالبهصورتریلیدرمرزشمتیغ
خواف وجود نــدارد و این مرز غیرفعال اســت .امید
جهانخواه در گفت و گو با ایرنا افزود :ســال گذشته
مرز ریلی شمتیغ در شهرستان خواف به عنوان مرز
رسمی ایران با افغانستان به تصویب هیئت وزیران
رســید اما در همان زمان از ســوی گمرک ،ایرادات
فنی و گمرکی به لحاظ نظــارت های گمرکی برای

این مرز اعــام شــد .وی ادامــه داد :با ایــن حال در
آن زمان ایســتگاهی در خواف بــرای انجام حداقل
تشریفاتگمرکیبهمنظورتبادلکاالوجودداشت
و متولیان راه آهن نیز در این راســتا زحمات زیادی
را متحمل شدند اما تحوالت سیاسی در افغانستان
همهچیزرادگرگونکرد.ویگفت:بخشیازمسیر
ریلیراهآهنخواف–هراتکهتوسطافغانستانیها
ساختهشدهبودوهمچنینایستگاهیکهدرروزنک
افغانســتان قرار داشت ،دچار آسیب شــده و امکان
تبادلریلیکاالراحذفکردهاست.

مشهد در یک قدمی وضعیت قرمز

افزایش بستری ها و کرونا مثبت ها ،وضعیت مشهد را 2روزه از زرد به نارنجی تغییر داد

رئیس کمیته رسانه و اطالعرسانی قرارگاه مدیریت
کرونا در دانشگاه علوم پزشــکی مشهد اظهار کرد :با
توجهبهروندافزایشیتعدادبیمارانسرپاییوبستری،
مشهددروضعیتنارنجیکروناییقرارگرفتهاست.
به گزارش ایسنا ،پهلوان اظهار کرد :بر اساس آخرین
وضعیترنگبندینرمافزارماسک،وابستهبهوزارت
بهداشت ،شهرســتانهای مشــهد ،بینالود(طرقبه
شاندیز) و تربت حیدریه در وضعیت نارنجی و کالت،
فریمــان ،رشــتخوار ،کاشــمر ،خلیلآباد ،مــهوالت،

۱

گناباد ،بجســتان ،ســبزوار ،بردســکن و نیشــابور در
خراســان رضوی در وضعیت زرد قرار گرفتند .وی با
اشارهبهروندافزایشیتعدادبیمارانبستریدراستان
ادامه داد :هم اکنون ۵۰۳بیمار مبتال یا مشکوک به
کرونادرمراکزدرمانیاستانبستریهستندکه ۳۸۵
نفرازاینتعداددرمرکزدرمانیتحتپوششدانشگاه
علوم پزشکی مشــهد قرار دارند .وی افزود :طی یک
روز ۲۰۲بیمــار جدید مبتال و مشــکوک بــه کرونا در
بیمارستانهایاستانبستریشدند.

برخورد قاطع در انتظار گرانفروشان
ازاینتولیدکنندگانقیمتمصرفکنندهراکهشامل
قیمتتمامشدهکاالبهعالوههزینهحملونقل،توزیع
وسودفروشندهبودرویکاالدرجمیکردندامااززمان
درج قیمت تولیدکننده روی کاالها قیمتها بســیار
متفاوت شده اســت .وزیر دادگســتری همچنین در
کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک خراسان
رضوی در مشــهد گفت :با ثبت قیمــت تولید کننده
روی محصــوالت ،قیمــت بســیاری از کاالها کاهش
خواهد یافت .به گزارش روابط عمومی اســتانداری،
رحیمی اظهار کــرد :اگر تولید کننده قیمــت را درج
نکند،تخلفاستوباویبرخوردجدیمیشود.البته
نظارتهاهمبایدبهدرستیانجامشودبهگونهایکه
تولیدکنندههممتضررنشود.

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان:

نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافت

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیخراسانرضوی
گفت :نرخ تورم نقطه بــه نقطه خانوار اســتان در دی
ل 32.5درصداستکهاینرقمدرمقایسهباماه
امسا 
قبل از آن 0.7درصد کاهش یافته اســت .به گزارش
ایسنا ،رضا جمشــیدی اظهار کرد :نرخ تورم نقط ه به
نقطهخانواردرنقاطشهریاستان 32.2وروستایی
 33.5درصد اســت که در نقاط شهری نسبت به ماه
قبل  0.7و روستایی 0.9درصد کاهش یافته است.
وی با بیان این که نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای
کشور در دی امســال 35.9درصد است ،افزود :این
رقم در مقایســه با ماه قبــل از آن  0.7درصد افزایش
یافتهاست.همچنینایننرخبرایخانوارهایشهری
کشور 35.8و نقاط روستایی  36.5درصد است که
نسبت به ماه قبل به ترتیب 0.8و0.3درصد افزایش

صفحه۲

فرماندهناحیهمقاومتبسیجفریمان
خبرداد:

وزیردادگستریتأکیدکرد:

وزیر دادگستری گفت :در شــرایط جنگ اقتصادی،
با کسانی که بخواهند با تعمد به کشور خیانت و برای
سودجویی خود معیشت مردم را تنگ کنند با جدیت
برخورد میکنیــم .به گزارش ایســنا ،امین حســین
رحیمــی در بازدیــد از اداره کل تعزیــرات حکومتــی
اســتان اظهار کرد :مردم از دولت توقع دارند نظارت
بر بازار را بیشــتر کنــد .وی ادامه داد :در این شــرایط
مردم میپذیرند که ممکن اســت قیمت کاالیی بر اثر
عوامل ناشی از تولید و عرضه گران تمام شود؛ چراکه
تولیدکننده نباید ضرر کند ،با این حال گاهی اوقات
اینگونه نیست و مواد اولیه گران نشده اما کاال گران
عرضه میشود .وی با اشاره به اقدام وزارت صمت در
درجقیمتتولیدکنندهرویکاالها،اظهارکرد:پیش

مثبت بودن
تست کرونای
 50درصد
مراجعهکنندگان

یافته اســت .رئیس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی
خراســان رضوی تصریح کرد :نرخ تورم نسبت به ماه
قبل در کل خانوارهای اســتان در دی ماه امسال یک
درصد اســت که نســبت به ماه قبل از آن  0.9درصد
کاهشیافتهاست.ویاینشاخصرابرایخانوارهای
شهریاستان 0.8ونقاطروستایی 1.6درصداعالم
کرد که درنقاط شهری  1.1درصد کاهش یافته و در
نقاط روستایی ،بدون تغییر است .جمشیدی با بیان
این که نرخ تورم نســبت به ماه قبل درکل خانوارهای
کشور نیز در دی امســال 2.4درصد است که نسبت
به ماه قبل 0.7درصد افزایش یافته است ،افزود :این
شاخص برای خانوارهای شهری کشــور 2.5و نقاط
روســتایی 1.9درصد اســت که به ترتیب 0.9و0.1
درصدافزایشیافتهاست.

ساخت و مرمت 94واحد
مسکونی

اصغری /فرمانده ناحیه مقاومت بســیج
فریمان گفت :از ابتدای امســال به همت
گــروه های جهــادی بســیج چهــار واحد
مســکونی 100درصد احــداث و تحویل
افراد کــم برخــوردار و نیازمند شــد و90
واحد مســکونی نیز در شهرستان مرمت
شد.بهگزارشخراسانرضوی،سرهنگ
پاســدار حمید اکبری با اشــاره به این که
تا پایان سال هشــت واحد مسکونی دیگر
مرمت می شــود ،گفــت :برای ســاخت و
مرمتاین 94واحدمسکونییکمیلیارد
و 300میلیــون تومــان هزینــه و هــزار و
492نفرروزنیزتوسطگروههایجهادی
کارانجامشدهاست.

رئیسسازمانثبتاسناد
وامالککشور:

صدور اسناد مالکیت تک
برگ به دفاتر اسناد رسمی
واگذار میشود
معــاون رئیــس قــوه قضاییــه و رئیــس
ســازمان ثبــت اســناد و امالک کشــور
گفــت :با توجــه به مــاده  ۳۵آییــن نامه
قانــون دفاتــر اســناد رســمی و کانــون
سردفتران و دفتریاران ،به زودی مجوز
صدور اســناد مالکیت تک برگ توسط
دفاتر اسناد رســمی صادر میشود .به
گزارش ایرنا ،بابایی در دیدار با روسای
ادارات ثبت اســناد و امالک خراســان
رضوی در مشهد افزود :این مهم موجب
کاهــش امــور محولــه غیرضــروری بــه
همــکاران ثبتــی مــی شــود و موجبات
شکوفاشدنخالقیتهمکارانوآسیب
شناســی مشــکالت ثبتی را فراهم می
کند .وی با تاکید بــر لزوم نخبه پروری و
اســتفاده از نیروهای جوان و عالقهمند
در کنار توجه و استفاده از فناوری های
نویــن ادامــه داد :اســتفاده از مدیــران
جوان ،نخبه و آشنا به فناوری های نوین
در کنــار مدیــران با تجربــه و با ســابقه،
راهکاری مناسب برای تحقق مدیریت
و کار جهادی است.

